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 Одним із фундаментальних положень нового Державного стандарту 

початкової освіти та пріоритетних завдань Нової української школи є 

формування інклюзивного освітнього середовища як інноваційного в закладах 

загальної середньої освіти. Актуальними на сучасному етапі модернізації 

освітньої галузі є й проблеми інтеграції дітей з особливими освітніми 

потребами. Наразі усіма педагогами й вченими, які працюють за цим напрямом, 

активно розробляються підходи до навчання та виховання дітей з особливими 

освітніми потребами в умовах закладів загальної середньої освіти. 

 Вивчення особливостей створення комфортного інклюзивного освітнього 

середовища має важливе значення для успішного виховання та соціалізації не 

тільки дітей з порушеннями психофізичного розвитку, а й інших здобувачів 

освіти, для створення ситуації успіху для кожної без виключення дитини. 

Особливо важливим це є для молодших школярів, оскільки саме в початковій 

школі мають закладатися основи успішного опанування знань, умінь та 

навичок. 

 З вересня 2019 року я, педагог із 27-річним досвідом роботи, також 

долучився до вирішення цієї проблеми. Зараз я викладаю іноземну (англійську 

мову) для дітей 1 та 2 спеціальних класів, у них навчаються діти із затримкою 

психічного розвитку. 

 А почав я з вивчення особливостей викладання свого предмету для таких 

особливих дітей. Під час вивчення іноземної (англійської) мови діти з 

затримкою психічного розвитку (ЗПР) зазнають певних ускладнень: 

 уповільнено відбувається засвоєння лексичного матеріалу, синтаксичних 

конструкцій та активне застосування їх в усному мовленні; 

 ускладнене сприймання граматичних категорій та застосування їх на 

практиці; 

 ступінь навченості іноземної мови залежить від загального рівня розвитку 

дитини, тому граматично складно побудоване мовлення їм не засвоїти; 

 характерним є виникнення проблем під час аудіювання, особливо 

зв’язних текстів, діалогічного мовлення, оскільки в таких дітей 

спостерігаються труднощі звукового аналізу й фонематичного слуху; 

 діти із ЗПР нечітко сприймають звернене мовлення, не диференціюють 

схожі звуки. 

 

 У той же час діти з діагнозом ЗПР оволодівають основними видами 

мовленнєвої діяльності: читанням, говорінням (усним мовленням), 

аудіюванням. Письмо на всіх етапах навчання використовується лише як засіб 
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навчання. В основі навчання дітей із ЗПР лежить навчання читання. Переважна 

більшість навчального матеріалу базується на усній основі. Основна мета 

вивчення іноземної мови в таких класах – розвивальна, «не знання, а розвиток». 

Тому на уроках іноземної мови необхідно розвивати в учнів пам’ять, мовлення, 

сприймання, мислення та кругозір. 

 

 У власній педагогічній практиці навчання іноземної мови молодших 

школярів з затримкою психічного розвитку застосовую такі форми, методи та 

прийоми: 

 цікаві дидактичні вправи й завдання, метою яких було навчання учнів 

диференціювати слова зі схожими звуками та літерами; 

 спрощення вимог до подання граматичних конструкцій; 

 забезпечення покрокового формування навичок мовленнєвої діяльності; 

 широке використання наочності, ІКТ, рухливих музичних ігор під час 

презентації мовного матеріалу. 

 

Для більшого розуміння сутності проблем, у Додатках представлено 

добірку дидактичних матеріалів з теми «Me, my family and friends». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За Типовою освітньою програмою 1-2 класів НУШ, програма з 

англійської мови є рамковою, а відтак не обмежує діяльність учителя у виборі 

порядку вивчення та змісту кожної теми. Деякі теми можуть вивчатись 

інтегровано, наприклад, «Я, моя родина і друзі + Свята й традиції», «Я, моя 

родина і друзі + Помешкання». Мовний інвентар є орієнтовним і добирається 

відповідно до комунікативної ситуації, потреб учнів та принципу 

концентричного навчання. Він не є метою навчання, тому й не розглядається як 

окремі лексичні або граматичні теми. Також слід відзначити, що відповідно до 

затвердженої Типової освітньої програми початкової освіти спеціальних 
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навчальних закладів для дітей з особливими освітніми потребами (наказ МОН 

України від 26.07.2018 № 814) для учнів із затримкою психічного розвитку 

конкретні очікувані результати освітніх галузей, пропонований зміст 

навчальних предметів  подано у Типових освітніх програмах для 1-2, 3-4 класів 

закладів загальної середньої освіти під редакціями О.Я.Савченко та Р.Б.Шияна. 

Тобто, освітні програми за змістом та очікуваними результатами для дітей 

вікової норми та дітей із ЗПР не відрізняються. 

 

Тому свою роботу із здобувачами 

освіти у спеціальних класах для дітей з 

затримкою психічного розвитку я почав з 

проведення педагогічної діагностики, 

аналізу її результатів, виявлення причин 

труднощів (успіху), прогнозування 

подальшого розвитку. Організував свою 

роботу у тісній співпраці із шкільним 

практичним психологом та корекційними 

педагогами закладу. Така спільна 

діяльність зробила можливим здійснювати 

корекцію отриманих результатів і 

проводити з учнями із затримкою 

психічного розвитку корекцію щодо подальшого вдосконалення їхніх 

комунікативних умінь та навичок. 

 

Багато уваги під час вивчення мовних тем приділяю пошуку та 

використанню різноманітного дидактичного матеріалу. Його застосовую для 

організації групової діяльності 

учнів. На власній практиці 

переконався, що групова форма 

роботи повніше враховує 

індивідуально-типологічні 

особливості дітей із ЗПР, а в 

умовах класно-урочної системи 

навчання ще й виступає одним 

із корекційних засобів 

диференціації навчання. Але 

треба зазначити, що 

продуктивною групова діяльність учнів є тільки під керівництвом учителя. В 

процесі виконання різноманітних завдань у групі розвивається самостійність 
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дітей не лише у виконанні того чи іншого завдання, а і у його контролі, 

самоконтролі, а згодом – у засвоєнні знань і вмінь.  

 

Також маю відпрацьовану систему засобів індивідуальної допомоги 

кожному учневі класу. У цій роботі ставлю перед собою мету надати 

спеціальну допомогу, 

спрямовану на ліквідацію  

конкретних прогалин у знаннях, 

учбових уміннях, специфічних 

помилок з англійської мови, 

проявів мовленнєвого 

недорозвитку, недоліків пам’яті, 

уваги. Тому індивідуальну  

роботу з  молодшими 

школярами із ЗПР на уроці з 

англійської мови розглядаю, 

перш за все, як роботу 

корекційну: вона спрямована на виправлення недоліків в інтелектуальному 

розвитку дитини, ліквідацію найбільш слабких ланок її психічної діяльності, 

усунення мовленнєвого недорозвитку. Поряд з цим, мені, як вчителю, потрібно 

попередньо передбачити, найбільш складні для учнів розділи навчальної 

програми з англійської мови, і, виходячи з цього, приділити спеціальну увагу 

підготовці до засвоєння учбового матеріалу дітьми. Рекомендують таку роботу 

проводити не після вивчення певного розділу програми, а до його проходження 

на уроці. Така пропедевтична (запобіжна) робота забезпечить продуктивне 

засвоєння учнями програми. 
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 Для засвоєння учнями із ЗПР лінгвістичного навчального матеріалу з 

іноземної мови також використовую рухово-кинестетичне відчуття дітей, яке 

добре формується при повторних хорових промовляннях скоромовок, віршів і 

т.п. 

 

 Намагаюсь працювати в зоні найближчого розвитку учнів, надавати їм 

допомогу: інформувати, стимулювати, давати приклади, вказувати на недоліки 

й успіхи. А це дуже непросто, тому як «зона» у кожного своя. У зв’язку з цим 

обов’язково передбачаю розвиток чи корекцію в учнів процесу розуміння 

мовлення і розглядаю цю роботу як принцип формування у них передумови 

осмислення і розуміння учбового матеріалу. З цією метою застосовую 

спеціальні ігри та завдання для розвитку різних рівнів розуміння мовлення. Ці 

ігри зазвичай включають завдання щодо усунення недостатнього розвитку 

обсягу пам’яті, уваги і сприймання; розподілу уваги, що структурно порушує 

розуміння; розуміння слів, словоформ, граматичних категорій, а також 

відношень, які приховані за граматичними конструкціями словосполучень і 

речень; визначення цілісності і зв’язності тексту (висловлювання), проникнення 

в його прихований підтекст. 

 

 Навчити дитину з особливими освітніми потребами іноземної мови – це 

складний і тривалий процес, але результат цього процесу ще раз доводить, що 

всі діти можуть бути успішними, якщо їм своєчасно надати необхідну освітню 

допомогу. 
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Додатки.  

Добірка дидактичних матеріалів до теми «Me, my family and friends» 

 

 
 

Коло річки у панамі 

Загорає моя Mummy 

Їде на велосипеді 

Мій хоробрий татко Daddy 

Хто потрапив у канаву? – 

Весь брудний мій братик Brother, 

Вередує, хоче їсти 

Наймолодша сестра Sister. 

Бабуся вигляда з вікна –  

До столу кличе всіх Grandma, 

За стіл найпершим дід сіда, 

Його усі зовуть Grandрa. 

Ось на обід зібралася вся –  

My family – моя сім’я! 
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Every day 

I go to school 

I meet my friends 

And we all say 

 

Hello, hello 

How are you? 

I’m good. I’m great 

How about you? 

Every day 

I go and play 

I meet new friends 

And we all say 

 

Hello, hello 

What’s your name? 

Nice to meet you. 

Do you want to play? 

  

(https://www.youtube.com/watch?v=gghDRJVxFxU) 

 

 

                I have a mother.      Father, mother, 

                I have a father.         Sister, brother, 

                I have a sister.           Hands in hands 

                I have a brother.       With one another. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gghDRJVxFxU
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Lyrics 

Love is sweet, love is kind 

Love comes from a family of mine 

La….la (12) 

 

We're big (we're big) 

We're small  (we're small) 

We're young (we're young) 

And we're old (we're old) 

 

We're all different people  

Living together with love 

 

We laugh (we laugh) 

We play (we play) 

We learn (we learn) 

Everyday (everyday) 

 

We're all different people  

Living together with love 

Together with love 

Together with love 

We (we) 

Are (are) 

A (a) 

Family (family) 

Living (living) 

Playing (playing)  

Together (together) 

Together (together) 

 

We are a family  

Wherever we may go 

We are a family   

I can feel our love grow 

I can feel love grow 

La….la (12) 

 

We hug (we hug) 

We care (we care) 

We help (we help) 

And we share (we share) 

 

We're all different people 

Living together with love 

Together with love 

Together with love 

 

We sing (we sing) 

We hope (we hope) 

We dream (we dream) 

And we grow ( we grow) 

 

We're all different people 

Living together with love 

Together with love 

We (we) 

Are (are) 

A (a) 

Family (family) 

Living (living) 

Working (working)  

Together (together) 

Together (together) 

We are a family  

Wherever we may go 

We are a family   

I can feel our love grow 

I can feel love grow 

La….la (12) 

 

All together 

We are a family  

Wherever we may go 

We are a family   

I can feel our love grow 

I can feel love grow 

La….la (12)

https://youtu.be/foptl0BeXnY  або https://youtu.be/C7exGJQcRhk  

https://youtu.be/foptl0BeXnY
https://youtu.be/C7exGJQcRhk

